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Ata da sessão extraordinária nº 01/2017 - CCNH – ConsCCNH 

 

Ata da primeira sessão extraordinária de 2017 do Conselho do Centro de Ciências Naturais e 1 

Humanas (ConsCCNH) da Universidade Federal do ABC (UFABC), realizada às catorze horas e 2 

seis minutos do dia seis de março de dois mil e dezessete, na sala 312-3, da Universidade Federal 3 

do ABC (UFABC), situada à Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre III, 3º andar, Bangu, Santo 4 

André. A sessão foi presidida por Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e 5 

Humanas da UFABC, e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: a vice-presidente, 6 

Paula Homem de Mello, os representantes docentes Alysson Fabio Ferrari, Arnaldo Rodrigues 7 

dos Santos Júnior, Dalmo Mandelli, Fernando Luiz Cássio Silva (também vice-coordenador da 8 

Licenciatura em Química), Janaína de Souza Garcia, Marcelo Augusto Christoffolete, Renato 9 

Rodrigues Kinouchi e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, a representante dos técnicos 10 

administrativos Natasha Ramos Morare e o representante discente de graduação Leonardo 11 

Almeida Barbosa; dos Coordenadores de curso: Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho, 12 

coordenador do Bacharelado em Física; André Luís La Salvia, vice coordenador da Licenciatura 13 

em Filosofia; Breno Arsioli Moura, coordenador da Licenciatura em Física; Fernanda Franzolin, 14 

coordenadora da Licenciatura em Ciências Biológicas; Giselle Cerchiaro, coordenadora do 15 

Bacharelado em Química; Lucio Campos Costa, vice-coordenador da Licenciatura em Física; 16 

Otto Müller Patrão de Oliveira, coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas; e Paulo 17 

Tadeu da Silva, coordenador do Bacharelado em Filosofia. Convidados: Alberto José Olavarrieta 18 

Arab, vice-coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas; André Gustavo Scagliusi 19 

Landulfo, vice-coordenador do Bacharelado em Física; André Sarto Polo, vice-coordenador do 20 

bacharelado em Química; Charles Morphy Dias dos Santos, coordenador da pós-graduação em 21 

Evolução e Diversidade; Fernando Carlos Giacomelli, coordenador da pós-graduação em 22 

Biotecnociência;  Marcelo Zanotello, vice-coordenador da pós-graduação em Ensino e História 23 

das Ciências e Matemática; e Mirian Pacheco S. Albrecht, vice-coordenadora da Licenciatura em 24 

Ciências Biológicas. Ausentes: Bruno Nadai, coordenador do Bacharelado em Filosofia. Não 25 

votantes: Renato da Silva Correa e Priscila Moura Arakaki, secretários do ConsCCNH. Havendo 26 

quórum legal, Ronei abriu a sessão com os Informes da Direção: 1. Agradeceu a Marcelo 27 

Christoffolete pela consulta realizada aos coordenadores de curso por e-mail sobre a 28 

possibilidade de credenciamento e descredenciamento de docentes, e solicitou a colaboração dos 29 

presentes em responder e divulgar. Não havendo informes dos Conselheiros, passou-se à Ordem 30 

do dia: 1. Alocação didática: a) Ronei apresentou o relatório do GT 40 vagas, acrescendo tratar-31 

se de documento ainda não aprovado em caráter definitivo, mas que está na pauta da sessão 32 

seguinte do ConsUNI. Apresentou a proposta de portaria de instituição de grupo de trabalho para 33 

estudar a melhor forma de distribuição das vagas docentes entre as áreas do Centro. Colocada em 34 

votação, a proposta de criação deste grupo de trabalho foi aprovada por unanimidade. b) Ronei 35 

apresentou a proposta de portaria de instituição de grupo de trabalho para a elaboração de 36 

política de alocação didática pelo Conselho do Centro, conforme deliberações da sessão anterior. 37 

Citou que tal grupo será formado pelos coordenadores dos cursos de graduação específicos do 38 

CCNH e dos cursos de pós-graduação de áreas afins; acrescentou que, pelo fato de os cursos da 39 

pós não se reportarem aos centros, os coordenadores seriam indicados de forma nominal na 40 

portaria. Apresentou um e-mail da reitoria que estabelece a média de carga didática docente para 41 

o ano. Natasha deixou a sessão às 15:38. Janaína questionou se haveria problema em indicar para 42 

este GT os coordenadores da pós que não puderam comparecer a esta reunião. Foi acordado que 43 
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a secretaria contataria estes coordenadores para confirmar se têm interesse em participar do 1 

grupo de trabalho. Mirian perguntou a respeito do prazo de duração do grupo de trabalho; foi 2 

acordado que seriam 60 dias, com possibilidade de prorrogação. Em votação, a criação do GT foi 3 

aprovada por unanimidade. c) Alocação didática: Ronei apresentou o estudo realizado pela DAC 4 

CCNH. Comentou que a média de créditos realizados observada é de cerca de 18 por docente. 5 

Pontuou que, atendendo à recomendação do GT 40 vagas, a direção conversará com a 6 

coordenação dos cursos para que as disciplinas semelhantes sejam ministradas no mesmo dia e 7 

período, sendo que esta diretiva será apenas sugerida em 2017, mas implementada como norma 8 

em 2018. Propôs que seja apreciado o planejamento para 2017. A proposta foi colocada em 9 

votação e aprovada por 9 votos a favor e 1 abstenção (Marcelo Christoffolete). André Polo 10 

pontuou os critérios adotados pelo curso de Bacharelado em Química para o planejamento, e 11 

declarou não estar de acordo com a interpretação da ConsEPE 100 adotada para o estudo, 12 

segundo a qual o total mínimo de créditos docentes deveria ser 18 abrangendo créditos da 13 

graduação, da pós e da extensão, mesmo que a quantidade de créditos ministrados na graduação 14 

seja inferior a 75% destes 18 créditos. A Direção esclareceu que a interpretação do prof. Polo 15 

estaria equivocada, pois o que se pretende é que a quantidade de créditos na graduação seja, em 16 

média, 75% do total e, dessa forma, se devidamente justificando, um docente poderia em um 17 

determinado ano ministrar mais do que 25% dos créditos na pós-graduação/extensão, desde que 18 

compensando no ano seguinte. Fernando sugeriu a inclusão, no estudo de alocação, de uma 19 

coluna contendo o saldo de créditos a ser aproveitado no período seguinte. A sugestão será 20 

implementada pela Divisão Acadêmica do CCNH. Arnaldo pontuou que o estudo atual não 21 

apresenta os dados de alocação da pós-graduação, que seriam enviados pelos coordenadores da 22 

pós à direção ao longo da semana. O planejamento de alocação didática para 2017 foi colocado 23 

em votação e aprovado com duas abstenções (Arnaldo, pela falta de dados da pós-graduação no 24 

estudo atual, e Marcelo, por considerar o estudo atual insuficiente). Esgotada a pauta, o 25 

presidente deu por encerrada a sessão às dezessete horas e quinze minutos, da qual eu, Priscila 26 

Moura Arakaki, secretária-executiva do CCNH, lavrei a presente ata. 27 
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